
Verslag 50ste  Algemene ledenvergadering NVP, vrijdag 22 maart 2002 te 
Travemunde, Duitsland 
 
 
De vergadering werd bijgewoond door 23 leden, inclusief het bestuur. 
 
1. Opening 
De vergadering wordt om 18.50 uur geopend door de voorzitter. 
 
2. Mededelingen 
De penningmeester, Chris Janse, laat zich verontschuldigen, maar hij moest eerder naar huis en kon 
derhalve de vergadering helaas niet bijwonen. 
Er is 1 bericht van verhindering, van Paul Overgaauw, ontvangen. 
Z.O.N.-N.W.O. hebben samen een tijdelijk onderzoeksplatform infectieziekten opgericht (TOPIZ). Dit 
platform heeft momenteel de status van een praatgroep waarin bekeken wordt of het onderzoek naar 
infectieziekten in Nederland beter georganiseerd kan worden. In 2003 zal een grotere bijeenkomst 
worden belegd waaraan zowel onderzoekers en de politiek zullen deelnemen. Ook de NVP is 
momenteel in dit platform vertegenwoordigd. 
 
3. Verslag 49ste Algemene Ledenvergadering 28 maart 2001 
Er waren geen opmerkingen/aanvullingen t.a.v. van het verslag, zowel tekstueel als naar aanleiding 
van, zodat het verslag wordt goedgekeurd. 
 
4. Verslag Bijzondere Ledenvergadering 18 juni 2001 
Tekstueel geen opmerkingen. N.a.v. informeert Titia Kortbeek of er een contract met Nijmegen is 
opgesteld. De voorzitter deelt mee dat er overeenstemming is bereikt betreffende de kosten 
vergoeding. 
Het verslag wordt verder goedgekeurd. 
 
5. Verslag Extra Ledenvergadering 23 november 2001 
Tekstueel: Hendrix = Hendrikx 
Inhoudelijk: geen opmerkingen 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
6. Jaarverslagen 
a. Algemeen Jaarverslag NVP 2001 
Titia Kortbeek vraagt of de jaarvergadering met de Ned. Med. Microbiologie een succes was en of dit 
voor herhaling vatbaar is (en eventueel in welke frequentie). Voorzitter deelt mee dat hierover 
informeel is gesproken in het bestuur en de Commissie Wetenschap en de algemene indruk is dat het 
en succesvolle bijeenkomst was die zeker voor herhaling vatbaar is (mogelijke frequentie zo eens in 
de vijf jaar). 
Opmerking (Arno Vermeulen) uit de vergadering: Ton Lensen was Dr. 
Lies Meuleman vraagt of het mogelijk is om de samenstelling van de diverse commissies in het gele 
boekje op te nemen. Secretaris deelt mee dat dit bij de samenstelling van het eerst volgende gele 
boekje zal worden meegenomen. 
b. Jaarverslag SPLD (gemaakt door JanPeter Verhave). 
Voorzitter geeft nog een korte toelichting. N.a.v. vraagt Titia Kortbeek of de PCR bepaling waarmee de 
soort Plasmodium (retrospectief) kan worden bepaald, nu een standaard techniek is. Lisette van 
Lieshout deelt hierop mee dat deze methode ook in de U.K. wordt gebruikt. Ton Polderman merkt op 
dat hij zijn twijfels heeft betreffende de waarde van de scores van de afgelopen 3 jaar. Hij maant tot 
enige voorzichtigheid in deze. Dit wordt door de voorzitter beaamd. 
Het verslag wordt verder goedgekeurd. 
 
7. Verslagen commissies 
a. Commissie Wetenschap 
De commissie is betrokken geweest bij de organisatie van twee wetenschappelijke vergaderingen, de 
najaarsvergadering op het RIVM (Bilthoven) en de vergadering gezamenlijk met de Duitse 
zustervereniging. Marleen Roos heeft actief sponsors gezocht. Voor de najaarsvergadering 2002 
wordt naar een locatie gezocht. Marijke de Jong-Brink (Vrije Universiteit Amsterdam) biedt aan om de 
vergadering op de VU te houden eind oktober. 



b. Commissie Medische Parasitologie 
Geen verslag van ontvangen. Lisette van Lieshout deelt mee dat er een nieuw overleg KPN (=klinisch 
parasitologisch Nederland) is gestart met als voornaamste doel de onderlinge communicatie te 
verbeteren. KPN komt tot nu to zo 1x/maand bijeen. 
Titia Kortbeek deelt mee dat KPN al 3x bij elkaar gekomen is om over diagnostiek te praten. 
c. Commissie Activiteiten 
De commissie heeft op 29 juni een zeer succesvolle bijeenkomst in Rotterdam (Blijdorp) 
georganiseerd. Men is van plan om als volgende activiteit een bijeenkomst te organiseren met als 
thema ecto-parasieten en een bezoek te brengen aan Willem Takken (Wageningen). Dit zal dan 
gecombineerd kunnen worden met iets cultureels, bijvoorbeeld een bezoek aan het Kroller-Muller 
museum. Voorlopig is het streven om de activiteit in september te houden. Marleen Roos biedt aan 
om bij de organisatie te helpen. 
d. Commissie SMBWO registratie 
De voorzitter van de commissie is niet aanwezig. Lodewijk Tielens (als secretaris van de cie) brengt 
twee punten in: 
- Publicatie van geregistreerden: de SMBWO maakt in principe lijsten van welke persoon een 

bepaalde erkenning heeft. Er is de mogelijkheid om aan te geven dat je niet op de lijst vermeld 
wenst te worden. 

- Discussie over wat voor soort certificatie  de erkenning Parasitologisch onderzoeker nu eigenlijk 
is. Moet er bijvoorbeeld eens in de vier jaar herregistratie plaatsvinden of is een eenmaal 
verkregen registratie voor het leven. Binnen SMBWO zijn de meningen verdeeld. Vooralsnog is 
besloten dat deze erkenning meer in de richting van een academische graad moet worden gezien 
en het is dus een verworvenheid die je niet meer kwijt raakt. 

N.a.v vraagt Elena Pinelli naar de registratie mogelijkheden als je een combinatie van onderzoek doet, 
bijvoorbeeld immunologisch, parasitologisch en epidemiologisch onderzoek. Lodewijk Tielens deelt 
mee dat het mogelijk is om diverse registraties te hebben. 
e. Commissie Geschiedenis 
Fred Borgsteede deelt mee dat de cie nog regelmatig bijeenkomt en dat Jaap Jansen het archief tot 
de periode Hans Sluiters op een rij heeft. Wat die cie vooral mist zijn proceedings, abstract boeken 
e.d. met name van joint meetings en FEDERA bijeenkomsten. Ook gedetailleerde agenda’s van 
dergelijke meetings ontbreken. Lodewijk Tielens roept een ieder op die dergelijke informatie bezit om 
deze ter beschikking te stellen van de cie. Tevens zal een oproep op de website worden geplaatst. 
 
8. Financiële verslagen 
a. Financieel verslag 2001 & Begroting 2002 penningmeester NVP 
De voorzitter geeft nog een korte toelichting op het verslag en merkt op dat de goede financiële positie 
voor de toekomst niet zondermeer kan worden gegarandeerd. Het afgelopen jaar hebben we een 
aantal meevallers gehad. Anderzijds moet er een goede financiële reserve zijn en een gezonde 
financiële basis voor de vereniging zeker gezien het feit dat het bestuur een aantal zaken wil activeren 
of intensiveren. Vooruitlopend op 8b stelt hij een contributie verhoging in het vooruitzicht. Fred 
Borgstede merkt op dat de portokosten mogelijk kunnen worden gedrukt door zendingen naar een 
instituut te combineren. Het verslag wordt goedgekeurd. 
b. Contributie verhoging  
Het bestuur stelt voor om de contributie te verhogen tot 20 Euro. Dit voorstel wordt unaniem 
aangenomen. 
c. Financieel verslag 2001 & Begroting 2002 penningmeester SPLD 
De overgang naar de Euro heeft voor enige problemen gezorgd, maar die zijn opgelost. De contributie 
voor de rondzendingen is verhoogd, i.v.m. kostendekkend werken. Ook zijn investeringen nodig voor 
de kwaliteitsborging. Er zijn verder geen vragen/opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd. 
d. Verslag Kascommissie 
Lisette van Lieshout doet namens de cie verslag en deelt mee dat de kas van de NVP  en SPLD 
alsmede de daartoe behorende boekhoudingen te hebben geïnspecteerd en verklaart dat de 
weergave van de financiële situatie van zowel NVP als SPLD zoals gepresenteerd in de financiële 
jaarverslagen gebaseerd zijn op correcte gegevens.  
e. Goedkeuring financiële overzichten 
 Worden alle goedgekeurd. 
 
 
 
 



9. Installatie Kascommissie 
Zoals aangekondigd treedt Lisette van Lieshout af. Ook Henk Schallig treedt af, dus er worden twee 
nieuwe leden gezocht vanuit de vergadering. Arno Vermeulen en Govert van Dam melden zich aan en 
worden benoemd.  
 
10. Website 
De website moet uitgroeien tot het voornaamste centrale communicatiemiddel binnen de vereniging. 
De website moet echter niet alleen algemene informatie bevatten, maar ook info betreffende 
cursussen, stagemogelijkheden, een plek voor commentaar op de actuele situatie, een bulletinboard. 
Helaas hebben nog niet alle laboratoria bijgedragen aan de website. Er wordt een oproep gedaan om 
toch vooral de vragenlijst die Chris Janse heeft rondgezonden te beantwoorden. Een actieve website 
kan niet zonder de inbreng van de leden van de NVP. Daarom: mail ideeën of suggesties e.d. naar de 
webmaster Chris Janse. 
 
11. Verkiezing bestuur 
Hans Sluiters (secretaris) treedt na 6 jaar af en wordt onder applaus namens het bestuur en de leden 
heel hartelijk bedankt voor zijn inzet. Lodewijk Tielens (voorzitter) treedt statitutair af, maar wordt 
onder applaus herkozen. 
Het bestuur verwacht dat er in de komende periode veel werk moet worden verzet en stelt daarom 
aan de vergadering voor om het bestuur uit te breiden tot 5 leden (artikel 9, lid 1). De vergadering gaat 
hiermee akkoord. Het voorstel om Lisette van Lieshout, Theo Mank en Henk Schallig te benoemen tot 
bestuursleden word door de vergadering unaniem aangenomen. 
 
12. Wisseling bestuur 
Het zittende bestuur zal de vergadering uitzitten. 
 
13. Merial Award 2002 
De award voor 2001 voor Medische Parasitologie is gewonnen door mevr. Dr. van Dijk (Leiden). Voor 
2002 zal de award voor Veterinaire Parasitologie worden uitgereikt. 
 
14. Rondvraag 
Govert van Dam vraagt of er een roulatie schema wordt gehanteerd voor het aftreden van het bestuur, 
zodat niet de situatie kan ontstaan dat alle ervaren bestuursleden in een keer vertrekken. Een 
dergelijk schema wordt nog niet gehanteerd maar het is wel een waardevolle suggestie. 
 
15. Sluiting 
 De vergadering wordt om 19.50 uur door de voorzitter gesloten. 
 
Henk Schallig, secretaris. 
 
 
  


